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Sala d’actes “Pau Viladiu” de l’Institut Català 
d’Oncologia – Hospital Duran i Reynals 
 
Característiques  
La Sala d’Actes “Pau Viladiu” està situada a la primera planta de l’Hospital 
Duran i Reynals, a l’alçada de l’entrada principal de l’edifici (espais de 
Formació) 
L’Hospital Duran i Reynals es troba a: Av. Granvia de l’Hospitalet, 199-203 
08908 L’Hospitalet de Llobregat. 
La sala d’actes es lloga per a tot el dia, matins o tardes. 
 
Capacitat de la Sala d’Actes: disposa de 128 butaques. La sala és ampliable 

a una capacitat de 180-200, obrint dues aules annexes del darrere – aules 
Duran i Cancer Center (només per lloguers de tot el dia). Hi ha un espai al 
passadís/vestíbul per a secretaria (taula i cadires) a l’entrada de la Sala 
d’Actes. 
 
Equipament 

� 1 projector de vídeo i ordinador  
� 1 pantalla per a projeccions 
� 1 ordinador fix a l’atril + 4 connexions a taula per a PC portàtil 
� 1 càmera de vídeo robotitzada 
� Reproducció de vídeo/audio a través del PC 
� Equip d’il·luminació amb regulació 
� Control automatitzat de micròfons, projeccions i llums 
� Calefacció i aire acondicionat 
� Accés a internet per cable i wifi obert  
� Taula presidencial per a 8 ponents 
� Atril per a presentacions 
A la Sala s’hi pot instal·lar equipament de traducció simultània (no inclòs). 
 
Equip de megafonia 

� 4 micros de taula 
� 1 micro d’atril 
� 1 micro inal·làmbric de mà  
� 1 micro inal·làmbric de corbata (a demanda) 
� Taula de so 
� Reproductor de CD 
� Equip de connexió d’àudio per als mitjans de comunicació (rack premsa de 
12 preses) 
 
Recursos humans 

� Tècnic audiovisual 
També és recomanable, en jornades i congressos, la presència d’una hostessa 
o personal de suport (no inclòs a la tarifa). L’ICO no es responsabilitza de la 
contractació del personal de suport. 
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Normes d’ús 

 Cal mantenir les normes bàsiques de respecte i convivència i fer un bon ús 
del mobiliari i dels equipaments. No es permeten actes o actuacions que 
suposin una molèstia per a altres usuaris de la institució. 

 La Sala d’Actes i espais adjacents es destinen de forma exclusiva a usos de 
formació i congressos:  

o No s’hi poden realitzar activitats lúdiques ni usar els espais per 
menjar i beure. 

o Els espais adjacents són per ampliar l’aforament o fer-hi reunions 
paral·leles, i s’han de reservar prèviament. Aquests espais també es 
poden fer servir d’oficina tècnica de l’esdeveniment. L’ús d’un 
ordinador i una impressora per aquestes sales tenen un cost 
addicional. 

  
 És obligatori indicar una persona de referència que estarà durant la 

celebració de la jornada. 

 És obligatòria la presència del tècnic de l’ICO (cost inclòs en el lloguer) 

 En cas de realitzar un catering, es duran a terme a la planta 0 (sempre que 
sigui possible). A més, per aquests serveis s’ha de contractar l’empresa 
ARCASA (té exclusivitat a l’edifici). 

 

Com reservar 

 Tota la informació sobre la reserva la trobareu a la pàgina web 
http://ico.gencat.cat (apartat: Lloguer d’espais, dins de Professionals) 

 La reserva s’ha de fer a través del correu electrònic: 
comunicacio@iconcologia.net adjuntant la fitxa de reserva que està 
disponible a la pàgina web de l’ICO. Cal concretar en la fitxa de reserva 
tots els requeriments de l’acte. 

 Cal formalitzar la reserva amb un mínim de 30 dies d’antel·lació a la data de 
celebració de l’acte/jornada i es podrà reservar segons disponibilitat. Les 
anul·lacions han de fer-se 7 dies abans de la celebració, en 
anul·lacions amb terminis inferiors es cobrarà el 50% del cost del 
lloguer. 

  

http://ico.gencat.cat/
mailto:comunicacio@iconcologia.net
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Tarifes de lloguer 
 
El lloguer mínim serà de 3 hores, incloent actes de durada inferior. 

 
Espais Capacitat Lloguer dia Lloguer ½ dia Lloguer 3h 

Sala d’Actes 128 1.765€ 1.050€ 600€ 

Sala Actes i 
annexes 

200 2.350€ 1.400€ 800€ 

 
Dia: de 8:00 a 19:00h (11 hores) 
Mig dia: 8:00 a 14:00h o 14:00 a 20:00h (6 hores)  
 
Els lloguers que comencin abans de les 8:00h i/o acabin després de les 19:00h 
o en dies festius, tindran un recàrrec de 60 euros/hora. 
 
La tarifa inclou:  
 

 Facilitats audiovisuals de la Sala (descrit a característiques) 
 Neteja 
 Tècnic de so 
 

La tarifa NO inclou: 
 Hostesses o personal secretaria 
 Hores extres  
 Enregistrament vídeo o audio 
 Traducció simultània.  
 Catering (Empresa Arcasa) 
 Web casting /streaming 
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Fitxa de lloguer Sala d’Actes “Pau Viladiu” Institut Català d’Oncologia 
 INSTRUCCIONS: empleneu la fitxa, deseu el document amb el nom de la jornada i envieu-lo 
a: comunicacio@iconcologia.net 

 

1. DADES DE LA RESERVA 

Títol de l’acte o jornada  

Data  

Horari  

Número participants  

Número ponents  

2. DADES CONTACTE 

Entitat i/o servei  

Persona de contacte / 
Responsable durant l’acte 

 

Telèfon   

E-mail  

Ubicació / Adreça  

  

3. DADES de FACTURACIÓ 

Entitats i/o servei  

NIF o número fiscal  

Adreça fiscal  

 

4. REQUERIMENTS* DE L’ACTE (indiqueu SI o NO) 
*Els costos i gestions d’aquests serveis són a càrrec de qui reserva la sala 

Espai per a la secretaria 
(inscripcions) 

 

Traducció simultània  

Catering  

Altres espais necessaris  

Presència d’autoritats  

Descriure els requeriments 
tècnics especials: 

 

 

 


